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TPFA รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย Thai Pet Food Trade Association; TPFA 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ชั้น 11 อาคารรัชต์ภาคย์ 

สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม
การค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย วาระปี 2562 – 2564 (25 พฤศจิกายน 2562 - เมษายน2564)  โดยมีรายชื่อผู้เข้าประชุม สรุปผล
และมติการประชุมในแต่ละวาระ ดังนี้ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 บริษัท (8 คน) จากสมาชิก 11 บริษัท (ครบองคป์ระชุม)  
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์        คุณณัฐ  อ่อนศรี  ที่ปรึกษา 
2. บมจ. ยูนิคอร์ด         ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ ประธานที่ประชุม 
3. บจก. ไอ เอส เอ แวลู            ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ กรรมการ 
4. บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์ แคนนิ่ง     คุณนพดล     ไวทยะวิจิตร  

 5. บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม           คุณพิชิตชัย   วงศ์ปิยะ  กรรมการ 
              คุณพลวัต อุกฤษฎ์ 

6. บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล       คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย กรรมการ 
7. บจก. สงขลาแคนนิ่ง                คุณชวัชร์พล ธนนิธิมะลิทอง 
8. บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล       คุณธวัชวงค์ อรุณทอง 

 

ผู้สังเกตการณ์ (อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งใบสมัคร) 
1. บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)      คุณวทัญญุตา วัชระนิมิต 

           คุณปภัศศร เตชะวรวงศา    
สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 

คุณสุพัตรา  ริ้วไพโรจน์        คุณวรพล พัฒนะนุกิจ        
คุณธนัชภัค  จันทรบุตร        คุณสุดารัตน์ พรมสีดา 
คุณศศิธร     ผลทาน        คุณอนุสรา   สังแสวง 

 

บริษัททีไ่ม่ได้เข้าประชุม แต่แจ้งความประสงค์เป็นสมาชิก 
1. บจก. โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต         
2. บจก. พัทยาฟู้ดอินดัสตรี 
3. บจก. สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด  

 

สรุปผลและมติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังนี้ 
วาระ เรื่อง ความเห็น/ มติที่ประชุม 

1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมและขอการรับรอง 
1.1 การจดทะเบ ียนและใบอน ุญาต

สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 
มติที่ประชุม รับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 
โดยผู้แทนจากบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์ชั ่นแนล จำกัด ณ กรม
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วาระ เรื่อง ความเห็น/ มติที่ประชุม 
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าอาหาร
สัตว์เลี้ยงไทย เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
    อนึ่ง ดร.ชนินทร์ แจ้งที่ประชุมว่าได้มีการหารือกับรองเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขอให้พิจารณาการส่งเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยให้การจัดตั้งโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงหรือ
ปรับปรุงโรงงานเดิมให้ได้รับสิทธิ์ BOI ด้วย  ทั้งนี้ ขอให้สมาคมเตรียมขอสินค้า
อาหารสัตว์เลี้ยงจากสมาชิกและจัดทำเอกสารสมาคม เพื่อนำไปแนะนำและพบ
ภาครัฐ เช่น BOI กรมปศุสัตว์ 

2 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

2.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สมาคมปี 2562-2564 (พ.ย.2562 -
เม.ย.2564, 1 วาระ 2 ปี) 
และประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม สมาคมดำเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีสมาชิกมา
ใช้สิทธ ิ7 บริษัท มีบริษัทท่ีได้รับการเลือกและมีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองเป็น
คณะกรรมการจำนวน 5 บริษทั สรุปมติท่ีประชุมดังนี้ 
     1. คณะกรรมการบริหารได้เลือกตำแหน่งเพื่อบริหารงาน ดังนี้ 
1) นายกสมาคม ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ บมจ. ยูนิคอร์ด 
2) อุปนายก คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    
3) เลขาธิการ คุณวรวีย์ เอ่งฉ้วน บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนนิ่ง  
4) เหรัญญิก คุณอมรพันธ์ อรา่มวัฒนานนท์ บจก. ไอ เอส เอ แวลู 
5) กรรมการ คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
     2. การจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคม คุณธนัชภัค(จนท.บัญชีสมาคม) 
จะประสานคณะกรรมการทุกท่านให้ส่งแบบฟอร์ม ส.ห.6 เพื่อยื่นจดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำไปทำธุรกรรม โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ ก่อนวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
     3. ท่ีประชุมมีมติใหก้รรมการซึ่งทำหน้าที่ลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงินในบัญชี 
TPFA มีจำนวน 3 ท่าน คือ นายกสมาคม(ดร.ชนินทร์) อุปนายก(คุณพิชิตชัย) 
และเหรัญญิก(คุณอมรพันธุ์) โดยลงนามร่วมกัน 2 ใน 3 ท่าน 
     4. ท่ีประชุมเห็นชอบ ให้ผู้อำนวยการสมาคม คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เป็น 
ผู้ถือและอนุมัติการใช้เงินสดย่อยวงเงิน 20,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน 
สำหรับใช้จ่ายรายเดือนของสมาคม TPFA   

2.2 รายรับ-รายจ่ายของ TPFA 
2.2.1 รายจ่ายของ TPFA วันท่ี 2 ก.ย. - 

22 พ.ย.2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบข้อมูลรายจ่ายสมาคม และได้ปรับอัตราค่าเบี้ย
เลี้ยงของท่ีปรึกษาเป็น 5,000 บาท (รวมค่าเดินทางและภาษีหัก 3%) เริ่มต้ังแต่
วันท่ี 25 พ.ย.62  ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายของ TPFA จะสำรองจ่ายโดย TTIA และจะทำ
การเรียกเก็บในเดือนธันวาคม 2562 

2.2.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี

2562 (ก.ย. - ธ.ค.) และปี 2563 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการแก้ไขประมาณรายรับ-รายจ่ายและมีมติดังนี้  
     1. ค่าสนับสนุนการจัดต้ังสมาคม จาก 4 บ. กำหนดจ่ายภายใน ม.ค.2563 
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วาระ เรื่อง ความเห็น/ มติที่ประชุม 
     2. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมรายปี ให้จ่ายภายใน
วันท่ี 31 มกราคม 2563 และค่าบำรุงพิเศษประจำปี 2563 ให้จ่ายภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2563 ทั้งน้ีสำหรับสัดส่วนและจำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจะพิจารณาอีก
ครั้งภายหลัง 
     3. ใหแ้ยกสัญญาเช่า TPFA/ TTIA ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
     4. ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทางคณะกรรมการได้หารือและ
ให้แนวทางการทำงานว่า ให้เกลี่ยงานของ 2 สมาคม ให้กับพนักงาน 9 คน 
ทำงาน 2 สมาคม (TTIA 7 คนเป็นพนักงานเดิม และ TPFA 2 คน เป็นพนักงาน
ใหม่ เริ ่มงาน 1 พ.ย.62) โดยให้ช่วยเหลือกันทำงาน และอนุมัติงบ TPFA 
จำนวน 49,000 บาท ให้กับพนักงาน TTIA คนละ 7,000 บาทเท่ากัน  
     5. ประเด็นอื่น ๆ 
5.1 งานเปิดตัวสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย แบ่งเป็น 3 งาน คือ 
     5.1.1 แนะนำสมาคมฯกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องช่วงต้นมกราคม 2563 
ทำหนังสือและเอกสารแนะนำสมาคมฯ ตัวอย่างสินค้า 
     5.1.2 งานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมจะจัดขึ้นช่วงงาน ThaiFex 2020 ที่ อิม
แพ็ค เมืองทองธานี 
     5.1.3 งานเลี้ยงเปิดตัวสมาคมฯ จะจัดช่วงงาน Pet Fair South-East Asia 
2020 จะมีขึ้นวันท่ี 14-16 ตุลาคม 2563 อาจจัดท่ีไบเทคบางนา หรือโรงแรม  
   ท้ังนี้ให้สมาคมฯ ขอสินค้า Pet food จากสมาชิกโดยขอให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความหลากหลายเพื่อจะนำไปแนะนำสมาคมและแจกให้แก่ภาครัฐ 
5.2 การรับสมัครสมาชิกใหม่ ท่ีประชุมเห็นว่าให้ผ่านระยะเริ่มต้นของการก่อตั้ง
สมาคมไปก่อน  เมื่อพร้อมแล้วค่อยดำเนินการรับสมาชิกใหม่  

2.3 การเลือกสำนักงานทำบัญชี และ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีประจำปี 
62 และบริษัททำบัญชีปี 63 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีความเห็นว่า หากใชบ้ริการ บจก.ธรรมนิติ ทำบัญชีราย
เดือนเหมือนกับทาง TTIA การติดต่อและทำงานจะสะดวก โดยให้สมาคมฯ 
ต่อรองราคาค่าทำบัญชี ประจำปี 2562 จาก 12,000 บาท เป็น 7,000 บาท 
และค่าจัดทำบัญชีจากจำนวนเงิน 6,000 บาท ให้เหลือ 5,000 บาท  
    ส่วนบริษัทตรวจสอบบัญชีปี 2562 เลือก บจก.เอ.เอ็ม.ที.แอคเคาน์แทนซี่ 
จำกัด (เป็นบริษัทท่ีตรวจสอบบัญชี TTIA ปี62) เสนอราคา 5,000 บาท 

2.4 ข้อมูลยอดขาย/ประเด็นพิกัด และตัวอย่างการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษประจำปี 2563  
2.4.1 ข้อมูลยอดขาย และประเด็นพิกัด

ศุลกากรสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยได้พิจารณาตัวเลขตามที่สมาคมฯเสนอมา 
และประเมินว่าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทWet Pet Food ที่เกี่ยวข้องกับ
สมาชิก TPFA มีปริมาณ 200,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า 25,000 ล้านบาท หรือ
มูลค่าต่อหน่วย 125,000บาท/ตัน ประมาณ 4,000เหรียญ/ตัน  หากดูจากสถิติ
ศุลกากร ตัวเลขส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี ้ยงภายใต้พิกัด 2309.10.10 เมื่อ
คำนวณมูลค่าต่อหน่วยจะได้ 77,000บาท/ตัน ความคาดเคลื่อนอาจเกิดจากการ
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วาระ เรื่อง ความเห็น/ มติที่ประชุม 
ลงพิกัดผิดทำให้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าท่ีสมาคมประเมินตัวเลขที่เก็บจากสมาชิก 11 
บริษัท ค่อนข้างมาก 

2.4.2 ตัวอย่างการเรียกเก็บเงินบำรุงพเิศษ
ประจำปี 2563 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลท่ีสมาคมฯ นำเสนอ โดยเก็บจากตัวเลข
ปริมาณและมูลค่าท่ีสมาชิก 11 บริษัท และให้สมาคมฯทำข้อมูลเพิ่มเติม โดย
เทียบส่วนต่างระหว่างมูลค่าและปริมาณของแต่ละบริษัท และจะหารือเรื่อง
รูปแบบการเก็บเงินบำรุงพิเศษท่ีเหมาะสมอีกครั้งในภายหลัง 

2.5 แนวทางการดำเนินงาน และภารกิจ
ของ TPFA 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีความเห็นว่า สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง 
(PIA) ค่อนข้างมีความสัมพันธ์กบักรมปศุสัตว์ค่อนข้างมาก เพราะมีสัตวแพทย์ท่ี
สามารถหารือประเด็นปัญหากับกรมปศุสัตว์ในเชิงเทคนิคได้ ดังนั้น TPFA ควร
พิจารณาว่าควรดำเนินงานทิศทางใด เนื่องจากสมาชิก TPFA มีความถนัดด้าน
การตลาด และด้านการค้า 

2.6 เรื่องอื่น ๆ 
2.6.1 การใช้อีเมล์แยกจาก TTIA มติที่ประชุม เห็นชอบใหใ้ช้ชื่ออีเมล์ tpfa@thaipetfood.org ในการติดต่อ

ของสมาคม เริ่ม 1 ธันวาคม 2562 
2.7 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ให้จัดประชุม TPFA ในวันเดียวกับที่ประชุม 

TTIA แต่เป็นช่วงเช้าเวลา 10.00-12.00 น. ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะทำตารางการ
ประชุม เพื่อพิจารณาก่อนเวียนแจ้งสมาชิกต่อไป 

3 เรื่อง เพื่อทราบ 
3.1 การติดตามผลการตรวจโรงงาน

อาหารสัตว์เลี้ยงโดยหน่วยงาน 
GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความเห็นที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ขณะนี้หน่วยงาน GACC ยังไม่ส่งผลการ
ตรวจอย่างเป็นทางการมายังกรมปศุสัตว์ หากมีความคืบหน้า สมาคมฯ จะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป 

3.2 ข้อมูล และกฎระเบียบอาหารสัตว์
เลี้ยงของสหภาพยุโรป พฤศจิกายน 
2562 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
เวียนอีเมลมาทางสมาคมฯ ว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) แจ้งกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ทางสมาคมฯ ได้สรุป
สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านสมาชิก TPFA ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว 

 

วาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุม 
วาระท่ี 1.1 การจดทะเบียนและใบอนุญาตสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย  
          สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าทะเบียนเลขท่ี 
0109562000264 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมแล้วเสร็จโดยผู้แทน 3 บริษัท ดังนี้  
          1. คุณ พจน์ อร่ามวัฒนานนท์     บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) 
          2. คุณ นรินทร์ นิรุตตินานนท์      บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 
          3. คุณ ชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย     บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด 

mailto:tpfa@thaipetfood.org


 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2562 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เล้ียงไทย _25 พ.ย.2562  หน้า 5 จาก 15 

 

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่า สมาคมต้องใช้ชื่อสมาคมการค้านำหน้า ดังนั้น จึงต้องใช้คำว่า “สมาคมการค้าอาหารสัตว์ 
เล ี ้ยงไทย หรือ Thai Pet Food Trade Association” แทนคำว่า “สมาคมอาหารส ัตว ์เล ี ้ยงไทย หรือ Thai Pet Food 
Association” ตามที่เคยหารือในที่ประชุมเตรียมการจัดตั้งสมาคมอาหารสัตว์เลี้ยง(Wet pet food) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 
(หมายเหตุ ผลการหารือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกัน
ความสับสนในการดูแลของสมาคมภายใต้สังกัดของแต่ละกรม โดยเริ่มเข้มงวดกับสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา) 
มติที่ประชุม รับทราบการจดทะเบียนและใบอนุญาตสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย  

ดร.ชนินทร์แจ้งที่ประชุมว่า จัดตั้งสมาคมฯ เนื่องจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ และโรงงานกลุ่ม TTIA 
มีการทำธุรกิจด้านอาหารสัตว์เลี้ยงมาก จึงมีความจำเป็นที่จะผลักดันในหลาย ๆ เรื่องเพราะมีกฎเกณฑ ์ข้อบังคับ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เราควรต้องได้รับการยอมรับจากทางกรมปศุสัตว์ ในกฎเกณฑข์้อบังคับต่างๆ เพราะฉะนั้นการจัดตั้งสมาคมจะ
ทำให้มีช่องทางการทำงานและประสานงานกับหน่วยงานรัฐได้ง่าย และมีน้ำหนักมากข้ึน 

นอกจากนี้ ดร.ชนินทร์ได้มีการหารือกับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขอให้นำ
เรื่องการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไปพิจารณา ซึ่งจากท่ีผ่านมา BOI ไม่ให้การส่งเสริม โดยมองอาหารสัตว์
เลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมโลว์เทค (ล้าสมัย) ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) ที่รัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุน
เป็นพิเศษ ทั้งนี้การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต ใช้แรงงานคนบางส่วน อีกทั้ง ใช้วัตถุดิบต่าง ๆ จาก
เกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเศรษฐกิจฐานรากได้ และช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ด้วย จึงได้มีการพิจารณาใหม่  และตก
ลงรับในหลักการการจัดตั้งโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงหรือปรับปรุงโรงงานเดิมให้ได้รับสิทธิ์ BOI ด้วย แต่ยังไม่เป็นทางการต้องรอ
ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 
   

วาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 2.1  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมปี 2562-2564 (พ.ย.2562 - เม.ย.2564, 1 วาระ 2 ปี) 
          (1 สมัย หรือ 1 วาระ มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ พ.ย.62 - เม.ย.64) ใช้สิทธิเฉพาะสมาชิกสามัญ 

จากข้อบังคับของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม ข้อ 17 ระบุว่า 
ข้อ 17 คณะกรรมการบริหาร ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของสมาคม

และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหน่งนายกสมาคม อุปนายก(จำนวนตามความเหมาะสม) เลขาธิการ 
เหรัญญิก ตําแหน่งละ 1 คน และตําแหน่งอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้
กําหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร 
          คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว อาจได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการของสมาคมได้อีก เว้นตำแหน่งนายกสมาคม จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน ทั้งนี้หากได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ เป็นเอกฉันท์ให้อยู่ในตำแหน่งนายกสมาคมได้ต่อไป ตามระยะเวลาที่ประชุมใหญ่สามัญมี
มติเห็นชอบร่วมกัน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายชื่อสมาชิกสามัญที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ประจำปี 2562-2564 และรับรองความประพฤติของผู้แทน จำนวน 5 บริษัท และเลือกตำแหน่ง ดังนี้  



 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2562 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เล้ียงไทย _25 พ.ย.2562  หน้า 6 จาก 15 

 

     1) นายกสมาคม  คือ ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์       จาก บมจ. ยูนิคอร์ด  
         2) อุปนายก     คือ คุณพิชิตชัย  วงศ์ปิยะ       จาก บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    
          3) เลขาธิการ     คือ คุณวรวีย์      เอ่งฉ้วน             จาก บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์ แคนนิ่ง  
          4) เหรัญญิก     คือ คุณอมรพันธ์  อร่ามวัฒนานนท์  จาก บจก. ไอ เอส เอ แวลู 
          5) กรรมการ      คือ คุณชาตรี      ประพันธ์พงษ์ชัย   จาก บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล   
 

การดำเนินการภายหลังการเลือกตั้ง 
  อ้างถึงข้อบังคับสมาคม 
  ข้อ 43 การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะต้องนำฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้ตั้งอยู่ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการ
ของสมาคมไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการนี้ เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน 
  วิธีการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 
  การลงนามอันมีผลทางนิติกรรม ผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ นายกสมาคม หรือ อุปนายก หรือ เลขาธิการ หรือ
เหรัญญิก ลงนามร่วมกัน 2 ใน 3 คน และ/หรือ ประทับตราสำคัญของสมาคม 
  ข้อ 44 การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม หรือ อุปนายก หรือ เลขาธิการ หรือเหรัญญิกคนใดคนหนึ่ง 
มีอำนาจสั่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการสั่งจ่ายเงินครั้งละเกิน
กว่า 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทำโดยมติจากที่ประชุมกรรมการทุกครั้งไป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารได้มีการเลือกตำแหน่งเพ่ือการบริหารงานสมาคม ดังนี้  
          1) นายกสมาคม  คือ ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์       จาก บมจ. ยูนิคอร์ด  
         2) อุปนายก     คือ คุณพิชิตชัย  วงศ์ปิยะ       จาก บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    
          3) เลขาธิการ     คือ คุณวรวีย์      เอ่งฉ้วน             จาก บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์ แคนนิ่ง  
          4) เหรัญญิก     คือ คุณอมรพันธ์  อร่ามวัฒนานนท์  จาก บจก. ไอ เอส เอ แวลู 
          5) กรรมการ      คือ คุณชาตรี      ประพันธ์พงษ์ชัย   จาก บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล   
 

2. ที่ประชุมขอให้ เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหาร ประสานไปยังคณะกรรมการทุกท่านให้ส่งแบบฟอร์ม ส.ห.6 เพื่อยื่นจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำไปทำธุรกรรมต่อ เช่น เปิดบัญชีกับธนาคาร UOB จดทะเบียนประกันสังคม จด
ทะเบียนกรมสรรพกรและภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการแยกสัญญาเช่า โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ  

 

3. ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่จะทำหน้าที่ลงนามสั่งจ่าย/ ถอนเงินในบัญชีของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย
ร่วมกัน 3 ท่าน คือนายกสมาคมฯ(ดร.ชนินทร์) อุปนายก(คุณพิชิตชัย) และเหรัญญิก(คุณอมรพันธุ์) 

 

4. ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ผู ้อำนวยการสมาคม คุณสุพัตรา ริ ้วไพโรจน์ เป็นผู้ถือและอนุมัติการใช้เงินสดย่อยวงเงิน 
20,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน สำหรับใช้จ่ายรายเดือนของสมาคม เช่น เป็นค่าเดินทางไปประชุมที่เกี่ยวข้องกับ TPFA 
และ จนท.การค้า/ จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง ค่า messenger ค่าอาหารประชุม หรือกรณีเร่งด่วนอื่น ๆ  โดยจะมีใบเสร็จประกอบ
รายการเบิกจ่าย และมีผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบประจำปีด้วย 
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วาระท่ี 2.2  รายรับ-รายจ่ายของ TPFA 
2.2.1  รายจ่ายของ TPFA เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562  
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ TTIA สำรองให้ก่อน และค่าจ้างพนักงานใหม่ ซึ่งใช้งบของ TPFA จำนวน 2 คน คือ คุณสุดารัตน์ 

จนท.การค้า และคุณศศิธร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง  ทาง TTIA จะทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเป็นค่าบริหารจัดการ หรือ ค่าบริการ 
บวก Vat ไปที่ TPFA 
ตาราง บัญชีรายจ่าย สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย TPFA วันที่ 2 ก.ย. - 22 พ.ย.2562 

วันที่  รายการ จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

 เดือนกันยายน   

2 ก.ย. 62 ค่าท่ีปรึกษา ประชุมกลุ่มย่อยหารือการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
จัดตั้ง TPFA สำหรับประชุม 9 ก.ย. 62 

7,000 
 

หัก 3 % 

2 ก.ย. 62 อาหารกลางวันประชุมหารือการเตรียมเอกสารพิจารณาจัดตั้ง TPFA 1,641  

9 ก.ย. 62 ค่าท่ีปรึกษา ประชุมเตรียมการจัดตั้ง TPFA ครั้งที่ 2  7,000 หัก 3 % 

12 ก.ย. 62 ค่าออกแบบโลโก้สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ให้คุณเอกชัย จริงใจ  5,000 หัก 3 % 
 เดือนตุลาคม   

8 ต.ค. 62 ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยง+เคลือบเอกสาร 420  

 เดือนพฤศจิกายน   
5 พ.ย. 62 ป้ายโลโก้สมาคมการค้าอาหารสัตวเลี้ยงไทย 1,200 หัก 3 % 

5 พ.ย. 62 ค่ากรอบรูปใส่หนังสืออนุญาตจัดตั้งสมาคม 159  
13 พ.ย. 62 ป้ายโลโก้สมาคมการค้าอาหารสัตวเลี้ยงไทย 950 หัก 3 % 

 รวมค่าใช้จ่าย 23,370  
           

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบข้อมูลรายจ่ายสมาคม และมีมติปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงของที่ปรึกษาเป็น 5 ,000 บาท (รวมค่า
เดินทางและภาษีหัก 3%) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.62  เนื่องจากรายได้ของ TPFA น้อยกว่า TTIA ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของ TPFA จะ
สำรองจ่ายโดย TTIA และจะทำการเรียกเก็บจาก TPFA เป็นค่าบริหารจัดการ-บริการ ต่อไป 

 

2.2.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2562 (ก.ย. - ธ.ค.) และปี 2563 
 สมาคมฯ ได้ปรับประมาณการใหม่ เนื่องจากรายรับผู้ก่อการจัดตั้งคาดว่าจาก 5 บริษัทลดเป็น 4 บริษัท ส่วนรายจ่ายมี
เพิ่มค่าจ้างพนักงานใหม่ 2 (จนท.การค้าและจนท.อาหารสัตว์เลี้ยง) เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 และลดรายจ่ายบางส่วน เช่น 
คอมพิวเตอร์ใช้ของ TTIA   

สมาคมฯ แจ้งข้อมูลเรื่อง การคืนเงินทุนจัดตั้งสมาคมการค้า ทางกรมพัฒนาธุรกิจการให้ข้อมูลว่า “หุ้นคือสิ่งที่มีมูลค่า 
คนละประเภทกับเงินทุนจัดตั้งไม่ถือเป็นสิ่งเดียวกัน หากมีการเลิกสมาคมการค้าจะไม่สามารถนำเงินทุนจัดตั้งมาแบ่งคืนผู้ลงเงิน
ได ้ต้องทำตามหลัก ม.40 พรบ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 คือให้เงินกับนิติบุคคลการกุศลสาธารณะ หรือ ตกเป็นของรัฐเท่านั้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งจากผลตารางประมาณการรายรับ-รายจ่าย(แก้ไข 25.11.2019) ดังตาราง และมีมติเกี่ยวกับ
กำหนดการจ่ายค่าต่าง ๆ และประเด็นการประชาสัมพันธ์สมาคม ดังนี้ 
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2563f
ก.ย.-ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค.

คงเหลอืยกมา 586,300                    

1 เงนิสนับสนุนจัดตัง้สมาคม @200,000 (4 บรษัิท) 800,000                   

2 คา่ลงทะเบยีนสมาชกิใหม ่@10,000 (11 บรษัิท) 110,000                    

3 คา่บ ารงุสมาคมรายปี @25,000 (11 บรษัิท) 275,000                    

4 คา่บ ารงุพเิศษประจ าปี 2563 2,200,000              

5 อืน่ๆ 

รวมรายรบั 800,000                2,585,000              

รวมรายจา่ย 213,700                2,287,960              

คงเหลอื 586,300                   297,040                    

เงนิคงเหลอื + เงนิยกมา 883,340                 

2563f
ก.ย.-ธ.ค.  ม.ค.-ธ.ค.

1
ค่าเชา่ส านักงาน(รวมค่าแอร ์น ้า ส่วนกลาง)+Vat 7% 
พืน้ที ่40 ตร.ม. (ประมาณ @20,524  บ./ด.) และมคีา่วางประกนั 3 เดอืน

หมายเหต ุสัญญาถงึ 31 ก.ค.2565

0                   307,860

2 หมวดสาธารณูปโภค                       6,700                     41,000

2.1
คา่โทรศัพทม์อืถอืสว่นกลาง 400 + 

คา่โทรศัพท-์net มอืถอืสว่นตัว @300 / 2 คน
0 12,000                      

2.2 คา่พาหนะไปประชมุ, คา่จา้งMessenger, คา่จอดรถผูม้าตดิตอ่                        6,000 24,000                      

2.3 คา่วัสดแุละซอ่มแซมคอมพวิเตอร ์2 เครือ่ง 700 5,000                        

3
เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงานประจ า (TTIA 7 คน+ TPFA จา้งเพิม่

 2 คน ใชว้ธิเีกลีย่งาน 9 คน ท า 2 สมาคม)
126,000                516,600                 

3.1
คา่จา้งพนักงานใหม ่2 คน คอื 1) จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง และ 2) จนท.

การคา้ เริม่งาน 1 พ.ย.2562
                     74,000 464,000                    

3.2
จา่ยใหก้บัพนักงาน TTIA  7 คน ในชว่งการจัดตัง้/ เริม่สมาคมใหม ่(มต ิ

คกก.TPFA 25.11.2019)
                     49,000 0

3.3 สวสัดกิารพนักงาน 2 คน เทยีบเท่า TTIA                        3,000 52,600                      

ประกนัสังคม 5% ของ 15,000 บาท                        3,000 18,000                      

ประกนัสขุภาพและอุบตัเิหตหุมู่ package @3300 0 6,600                        

ตรวจสขุภาพประจ าปี @3,000 0 6,000                        

คา่เสือ้พนักงาน ใสท่ ากจิกรรม หรอืประชมุ @1,000 0 2,000                        

คา่อบรมเพือ่เพิม่ทักษะในการท างาน @5,000 0 10,000                      

คา่สังสรรคพ์นักงานประจ าปี @5,000 0 10,000                      

4 งาน Outsource 15,000                   151,900                 

4.1
คา่บรกิารอเีมลส์มาคม(คา่โดเมนDomain  385บาท/ปี, คา่ DNS 

Management 600 บาท/ปี,คา่บญัชGีoogle(30 GB) 2,400 บาท/ปี/บญัช)ี
0 3,400                        

4.2 งานตรวจสอบบญัช ีประจ าปี (บจก เอ.เอ็ม.ท.ีแอคเคาน์แทนซี)่ 5,000                       20,000                      

4.3 คา่จา้งท าบญัชรีายเดอืน บจก.ธรรมนติ(ิตอ่รองแลว้ จาก12,000 เป็น10,000) 10,000                     72,000                      

4.4 ออกแบบและท าเว็บไซต ์ขอ้มูลขนาดเล็ก 0 6,500                        

4.5 คา่แปลเอกสาร และขอ้มูล EN webpage 0 50,000                      

5 หมวดเบ็ตเตล็ด                    33,000 79,000                   

5.1 คา่จัดประชมุ ชา-กาแฟ น ้าดืม่ ขนม อาหาร 6,000                       24,000                      

5.2 คา่เครือ่งเขยีน กระดาษหวัจม. ซอง หมกึพมิพ ์นามบตัร 10,000                     20,000                      

5.3 คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่ไปรษณีย ์คา่จดทะเบยีน 2,000                       5,000                        

5.4 มอืถอืสว่นกลาง เครือ่งบนัทกึเสยีง 0 10,000                      

5.5 เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ เชน่ ป้ายสมาคม โลโก ้TPFA (5,000)                      15,000 20,000                      

6 โบนัสตามมต ิคกก.TTIA 24/7/2558 และนโยบายนายกฯ 0 39,000                   

รวมรายการที ่1-6                  183,700                1,187,960

กจิกรรมรว่มกบัหนว่ยงานภายนอก คา่ตอบแทนทีป่รกึษา

7.1 คา่สมาชกิสภาหอฯ 20,000                      

7.2
คา่ตอบแทนทีป่รกึษาTPFA อตัรา 5,000/ครัง้ รวมคา่รถ+หกั3% 

(มต ิคกก.TPFA 25.11.2019)
                     30,000 250,000                    

7.3 เงนิบรจิาค กฐนิ ทนุการศกึษา 30,000                      

7.4 กจิกรรมรว่มกบัองคก์รภายนอก เชน่ มกอช.  กรมปศสุตัว์ 100,000                    

7.5 คา่เดนิทางตา่งประเทศ-ในประเทศ เพือ่ประชมุทีเ่กีย่วขอ้ง 150,000                    

7.6 จัดประชมุใหญส่ามญัประจ าปี TPFA/ คา่เลีย้งรับรองท่ัวไป 50,000                      

7.7 งานเลีย้งเปิดตวัสมาคมใหม่ 500,000                    

7 รวม คา่ด าเนนิกจิกรรมของสมาคมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 30,000                   1,100,000              

รวมรายการ 1-7 213,700                2,287,960              

ประมาณรายจา่ย

ตาราง ประมาณการรายรับ -รายจ่าย ของสมาคมอาหารสัตว์เล้ียงไทย ปี  2562-2563 (rev 25 Nov 2019)

No รายการ
2562f

รายรบั หากรายรับถงึ 1.8 ลา้นบาท ตอ้งจด Vat

No รายการ
2562f
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 ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินส่วนต่างๆ การประชาสัมพันธ์งานสมาคม ดังนี้ 
1. กำหนดการเก็บค่าสนับสนุนการจัดตั้งสมาคม จาก 4 บริษัท จำนวน 800,000 บาท กำหนดจ่ายภายใน ม.ค.2563  
2. กำหนดการเก็บค่าลงทะเบียน ค่าสมาชิก ค่าบำรุงพิเศษประจำปี เริ่มเก็บปี 2563 โดยค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก 

(10,000 บาท) และค่าบำรุงสมาคมรายปี(25,000 บาท) ให้จ่ายภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ส่วนค่าบำรุงพิเศษประจำปี 
2563 ให้จ่ายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจะพิจารณาสัดส่วนและจำนวนเงินที่เรียกเก็บอีกครั้งในภายหลัง 

3. กำหนดการแยกสัญญาเช่าระหว่าง TTIA กับ TPFA เริ่ม 1 มกราคม 2563 โดยสมาคมดำเนินการทางธุรกรรมกับ 
อาคารรัชต์ภาคย์ให้เสร็จภายในธันวาคม 2562 ทั้งนี้ สมาคมต้องจดทะเบียนคณะกรรมการให้เสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการ
แยกสัญญาเช่า โดยค่าใช้จ่ายเมื่อแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 สัญญาแล้ว คือ TTIA 100 ตร.ม. 51,310 บาท/เดือน รวมVat และ TPFA 40 
ตร.ม. 20,524 บาท/เดือน รวม Vat 

4. การกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงาน TTIA 7 คน ในช่วงจัดตั้งสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ก.ย.-ธ.ค.2562  
ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทางคณะกรรมการบริหาร TPFA ได้มีการหารือและให้แนวทางการทำงานกับ
ผู้อำนวยการว่าให้เกลี่ยงานของพนักงาน 9 คน ทำงานให้กับ 2 สมาคม แบบช่วยเหลืองานกัน ไม่แยกว่าเป็นงานเพ่ือ TTIA หรือ 
TPFA (TTIA 7 คนเป็นพนักงานเดิม และ TPFA 2 คน เป็นพนักงานใหม่ เริ่มงาน 1 พ.ย.62) และอนุมัติเงินจำนวน 49,000 บาท 
โดยใช้งบ TPFA ให้กับพนักงาน TTIA คนละ 7,000 บาทเท่ากัน  
 5.   ประเด็นอ่ืนๆ 

     5.1 การประชาสัมพันธ์และงานเปิดตัวสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย จะแบ่งเป็น 3 งาน คือ 
           1) แนะนำสมาคมฯกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 ทำหนังสือและแนะนำสมาคมฯ  
           2) งานแถลงข่าว Press release จะจัดขึ้นช่วงงาน ThaiFex 2020 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
          3) งานเลี้ยงเปิดตัวสมาคมฯ จะจัดช่วงงาน Pet Fair South-East Asia 2020 ซึ่งจะมีข้ึนวันที่ 14-16 ตุลาคม 
2563 ซึ่งอาจจัดที่ ไบเทค บางนา หรือโรงแรม ซึ่งงานแสดงสินค้านี้โดยปกติแล้วจะจัดขึ้นที่ประเทศจีนแต่ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่
ประเทศไทย ที่ประชุมจึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตัวสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 
          4) สมาคมฯ ขอสินค้า Pet food จากสมาชิกโดยขอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อจะนำไปแนะนำ
สมาคม และแจกให้แก่ภาครัฐ 
      5.2 การรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องจาก มีบางบริษัทติดต่อขอเป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่ที่ประชุมเห็นว่าเป็นระยะ
เริ่มต้นของการก่อตั้ง ดังนั้น อาจจะให้ผ่านไปซักระยะก่อน 
 

วาระท่ี 2.3  การเลือกสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชีประจำปี 62 และบริษัททำบัญชีปี 63 

1. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด (เป็นบริษัทที่จัดทำบัญชี TTIA) เสนอราคา  
- ปี 62 ค่าจัดทำบัญชีรายเดือน 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 62 แบบเหมาจ่าย 12,000 บาท  
- ปี 62 ตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 15,000 บาท 
- ปี 63 ค่าจัดทำบัญชีรายเดือนๆ ละ 6,000 บาท (+แนะนำโปรแกรมและส่งเอกสารพร้อม TTIA) 

2. บริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอคเคาน์แทนซี่ จำกัด (เป็นบริษัทที่ตรวจสอบบัญชี TTIA ปี62) เสนอราคา  
- ปี 62 ค่าจัดทำบัญชีรายเดือน 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 62 แบบเหมาจ่าย 7,000 บาท  
- ปี 62 ตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5,000 บาท 
- ปี 63 ค่าจัดทำบัญชีรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นว่า หากใช้บริการ บจก.ธรรมนิติ ทำบัญชีรายเดือนเหมือนกับทาง TTIA การติดต่อและทำงาน
จะสะดวก โดยให้สมาคมฯ ต่อรองราคาค่าทำบัญชี ประจำปี 2562 จาก 12,000 บาท เป็น 7,000 บาท และค่าจัดทำบัญชีจาก
จำนวนเงิน 6,000 บาท ให้เหลือ 5,000 บาท    ส่วนบริษัทตรวจสอบบัญชีปี 2562 เลือก บจก.เอ.เอ็ม.ที.แอคเคาน์แทนซี่ จำกัด 
ราคา 5,000 บาท  ทั้งนี้ ให้ทาง บจก.ธรรมนิติ เสนอราคาของ TPFA และ TTIA  และเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 
 

วาระท่ี 2.4 ข้อมูลยอดขาย/ประเด็นพิกัดภาษี และตัวอย่างการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษประจำปี 2563  
วาระท่ี 2.4.1 ข้อมูลยอดขายและประเด็นพิกัดภาษี 

จากทีป่ระชุมเตรียมการจัดตั้งสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2562  
ดร.ชนินทร์ แจ้งในที่ประชุมถึงเรื่องการค้าว่า ตัวเลขทางสถิติขณะนี้สับสนพอสมควร จึงอยากทราบยอดทั้งหมดของบริษัทที่เป็น
สมาชิก ว่าทำสินค้าอะไรบ้าง พิกัดอะไร เพ่ือนำมาวิเคราะห์และเก็บตัวเลขสถิติท่ีถูกต้อง ซึ่งข้อมูลทางสถิติเป็นเรื่องสำคัญในการ
นำไปหารือและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ   

สมาคมฯ ได้เวียนสอบถามข้อมูลจากสมาชิก TPFA มีตอบกลับมา 11 บริษัท ได้ข้อมูลดังนี้ 
บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม      แจ้งพิกัด 2309.10.10.001, 2309.10.10.090 
บมจ. สงขลาแคนนิ่ง                              แจ้งพิกัด 2309.10.10.001, 2309.10.10.090 
บจก. สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด    แจ้งพิกัด 2309.10                                               
บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง  แจ้งพิกัด 2309.10.10                                               
บจก. เอ็ม เอ็ม พี่ อินเตอร์เนชั่นแนล   แจ้งพิกัด 2309.10.10.001                                               
บมจ. ยูนิคอร์ด      แจ้งพิกัด 2309.10.10.001, 2309.10.10.090                                               
บจก. ไอ.เอส.เอ. แวลู     แจ้งพิกัด 2309.10.10.001                                               
บจก. โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต   แจ้งพิกัด 2309.10.10      
บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล   แจ้งพิกัด 2309.10.10 
บจก. พัทยาฟู้ดอินดัสตรี     แจ้งพิกัด 2309.10.10 
บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง     แจ้งพิกัด 2309.10.10, 2309.10.90 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ระบบพิกัดศุลกากรไทย พิกัดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 6 หลักคือ 2309.10 แบ่งเป็น 2 ประเภท(พิกัด 8 หลัก) ได้แก่ 

2309.10.10 ที่มีเนื้อสัตว์ + 2309.10.90 อื่นๆ ไม่มีเนื้อสัตว์    

              
ภายใตพิ้กัด 2309.10.10 ที่มีเนื้อสัตว์ แบ่งพิกัดย่อยลงอีกเป็น  

- พิกัด 2309.10.10.001 ปลาบรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  
- พิกัด 2309.10.10.090 อ่ืนๆ 
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ตาราง 1 พิกัดศุลกากรไทยและปริมาณการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์รวมสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยไปทั่วโลก  
ปี 2012 – 2018 

 
ที่มา: http://www.ops3.moc.go.th/infor/hs/export/export_yearly/report.asp 
 

ตาราง 2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีเนื้อสัตว์ ของไทยไปทั่วโลก ปี 2017 – 2019f 

 
 

ที่มา: http://www.ops3.moc.go.th/infor/hs/export/export_yearly/report.asp 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้สมาคมฯ ทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยใส่มูลค่าต่อหน่วย (ล้านบาทต่อตัน) ดังตาราง 
ตาราง 3 ปริมาณยอดขาย(ตัน), มูลค่า (ล้านบาท) และมูลค่าต่อหน่วย ของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สมาชิกแจ้งข้อมูล 11 บริษัท  

 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาตัวเลขตามที่สมาคมเสนอมา และประเมินว่าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง Wet Pet Food ที่เก่ียวข้องกับ
สมาชิก TPFA มีปริมาณ 200,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า 25,000 ล้านบาท หรือ มูลค่าต่อหน่วย 125,000บาท/ตัน ประมาณ 
4,000เหรียญ/ตัน   แตห่ากดูจากสถิติศุลกากร ตัวเลขส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้พิกัด 2309.10.10 เมื่อคำนวณมูลค่า
ต่อหน่วยจะได้ 77,000บาท/ตัน ความคาดเคลื่อนอาจเกิดจากการลงพิกัดผิดทำให้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าที่สมาคมประเมินตัวเลขที่เก็บ
จากสมาชิก 11 บริษัท ค่อนข้างมาก 

2017 2018 2019f Average % Share 2017 2018 2019f Average % Share

1 6,650        7,600        8,550        7,600        4          305        366        427        366        2 48,158        

2 43,000      53,000      55,000      50,333      25         5,000      6,000      7,200      6,067      26 120,530      

3 36,619      43,535      45,610      41,921      21         4,080      4,626      5,065      4,590      20 109,499      

4 1,130        1,155        1,328        1,205        1          60          62          71          64          0 53,188        

5 0 312          490          267          0.13      0 22          35          19          0 71,072        

6 35,600      38,100      38,400      37,367      18         4,750      5,095      5,025      4,957      21 132,649      

7 5,000        5,200        4,200        4,800        2          548        692        620        620        3 129,167      

8 20,000      21,500      22,900      21,467      11         2,540      2,670      3,020      2,743      12 127,795      

9 18,000      18,500      19,000      18,500      9          2,300      2,400      2,500      2,400      10 129,730      

10 9,277        9,818        19,000      12,698      6          918        985        947        950        4 74,813        

11 7,062        8,275        -           7,669        4          610        670        -         640        3 83,458        

Total 182,338 206,995 214,478 203,827 100      21,111 23,588 24,910 23,416 100 114,882   

Value (Million Bath) Value/Ton

(Bath)
No.

Quantity (Ton)



 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2562 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เล้ียงไทย _25 พ.ย.2562  หน้า 12 จาก 15 

 

วาระท่ี 2.4.2 ตัวอย่างการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษประจำปี 2563 
สมาคมฯ ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาประมาณการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษประจำปี 2563 จำนวน 2.2 ล้านบาท 

แบ่งจ่ายสมาชิกสามัญ 11 บริษัท โดยคำนวณจากปริมาณ และมูลค่า 
มติที่ประชุม ที่ประชุมให้สมาคมฯ ทำข้อมูลเพ่ิมเติมโดยเทียบส่วนต่างระหว่างมูลค่าและปริมาณของแต่ละบริษัท และจะหารือ
เรื่องรูปแบบการเก็บเงินบำรุงพิเศษที่เหมาะสมอีกครั้งในภายหลัง 
ตาราง 4 การคำนวณจำนวนเงินจากสัดส่วนข้อมูลปริมาณยอดขาย(ตัน) และมูลค่า (ล้านบาท) โดยใช้ฐาน 2.2 ล้านบาท 
และส่วนต่างจำนวนเงินของทั้ง 2 แบบ  

 
 

วาระท่ี 2.5  แนวทางการดำเนินงานและภารกิจของ TPFA  
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 สมาคมฯได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ภายหลังจากการประชุมฝ่ายเทคนิค TTIA (ผู้เข้าร่วม:คุณณัฐ ที่

ปรึกษา, SEAPAC, TU, Unicord และ AAI) เพื่อพิจารณาการกำหนดแผนงานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี ้ยงไทย เกี่ยวกับ
กฎระเบียบด้านสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องติดตาม การเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อส่งเสริมการทำงานของ
อุตสาหกรรม และแนวทางการทำงานร่วมกับสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อนำเสนอในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2562 TPFA  ทั้งนี้ สมาคมฯส่งอีเมลเวียนแบบสอบถามให้กับบริษัทที่สมัครเป็นสมาชิก TPFA ทั้ง 11 บริษัท เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 
ด้วยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กฎระเบียบด้านสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องติดตามมีด้านใดบ้าง / ประเทศใด 
   1.1 กฎระเบียบสินค้าที่ต้องติดตาม มีดังนี้ 
- ติดตามข้อมูลด้านโลหะหนัก Heavy metal The maximum level of various contaminants  

allowable in pet food for example arsenic, lead, mercury  
- Ingredientsที่ใช้และไม่ใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยง Certain substances that must not be used in pet food 
- วัตถุเจือปนอาหาร Pet Food Additives 
- Labeling and packaging requirement including analytical declaration, nutrition claim 
- มาตรฐาน Halal ของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
   1.2 ประเทศที่ต้องติดตาม มีดังนี้ : EU, USA, China, Australia, Middle East, Japan และติดตาม 

กฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า ตลอดจนการจดทะเบียนเพ่ือขายใน EU และ จีน 
 

2017 2018 2019f Average %Share จ านวนเงนิ 2017 2018 2019f Average %Share จ านวนเงนิ

1 6,650        7,600        8,550        7,600        4         82,030       305        366        427        366        2 34,387        47,644     58

2 43,000      53,000      55,000      50,333      25        543,272     5,000     6,000     7,200     6,067     26 569,979      (26,707)   -5

3 36,619      43,535      45,610      41,921      21        452,477     4,080     4,626     5,065     4,590     20 431,274      21,203     5

4 1,130        1,155        1,328        1,205        1         13,001       60         62         71         64         0 6,019           6,982      54

5 0 312          490          267          0.13     2,885          0 22         35         19         0 1,785           1,100      38

6 35,600      38,100      38,400      37,367      18        403,316     4,750     5,095     5,025     4,957     21 465,692      (62,375)   -15

7 5,000        5,200        4,200        4,800        2         51,809       548        692        620        620        3 58,251        (6,442)     -12

8 20,000      21,500      22,900      21,467      11        231,700     2,540     2,670     3,020     2,743     12 257,743      (26,043)   -11

9 18,000      18,500      19,000      18,500      9         199,679     2,300     2,400     2,500     2,400     10 225,486      (25,807)   -13

10 9,277        9,818        19,000      12,698      6         137,059     918        985        947        950        4 89,255        47,804     35

11 7,062        8,275        -           7,669        4         82,770       610        670        -        640        3 60,129        22,640     27

182,338  206,995  214,478  203,827  100     2,200,000 21,111 23,588 24,910 23,416 100 2,200,000  

%สว่นตา่ง

ปรมิาณ/

มูลคา่

สว่นตา่ง

จ านวนเงนิ

Value (Million Bath)
No.

Quantity (Ton)
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2. องค์กรที่ TPFA ควรเข้าร่วมประสานงานหรือทำงานร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงให้พัฒนา
ยิ่งขึ้น มีดังนี้ 

หน่วยงาน/องค์กร ภายในประเทศ : กรมปศุสัตว์, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ, สมาคม
ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง (PIA), มกอช. (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ), สพส. (สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์), อยส. (กองควบคุมอาหารและยาสัตว์),กรมการค้าต่างประเทศ 
 หน่วยงาน/องค์กร ต่างประเทศ : FEDIAF (The European Pet Food Industry), AAFCO (The Association of 
American Feed Control Officials), GACC (The General Administration of Customs of the People’s Republic of 
China). 
 

3. แนวทางการทำงานร่วมกับสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง (PIA)  
- ควรร่วมมือเน้นด้าน Technical issues โดยในที่ประชุมให้ความเห็นว่า PIA จะดูท้ังสินค้า Dry และ Wet ซึ่งบางครั้ง

ก็ไม่ได้ช่วยติดตามแก้ปัญหาประเด็นของ Wet pet food ดังนั้น อาจจะต้องหารือร่วมกันเองใน TPFA  
- ตรวจโรงงาน โดยประสานกับกรมปศุสัตว์และ PIA เช่น จีน(GACC) แคนาดา 

 

4. งานแสดงสินค้าที่ TPFA ควรเข้าร่วม ติดต่อประสานงานหรือให้ความรู้ เพ่ือเป็นการแนะนำสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
ทั้งในและต่างประเทศ มีดังนี้ 

- งาน Interzoo ประเทศ Germany 
- งาน Pet Fair Asia ประเทศ China (Shanghai) ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยปี 2563 
- CIPS ประเทศ China (Shanghai) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นว่าสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง (PIA) มีความสัมพันธ์กับกรมปศุสัตว์ค่อนข้างมาก
เพราะมีสัตวแพทย์ที่สามารถหารือประเด็นปัญหากับกรมปศุสัตว์ในเชิงเทคนิคได้ ดังนั้น TPFA ควรพิจารณาว่าจะดำเนินงาน
ทิศทางใด เนื่องจากสมาชิก TPFA ส่วนใหญ่มีความถนัดด้านการตลาด และด้านการค้า 

 

 

วาระท่ี 2.6  เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 2.6.1 การใช้อีเมล์แยกจาก TTIA คือใช้ชื่อ tpfa@thaipetfood.org เริ่ม 1 ธันวาคม 2562 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

วาระท่ี 2.7  กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมสมาคมฯ วันเดียวกับท่ีประชุม TTIA แต่เป็นช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. ทั้งนี้
ทางสมาคมฯ จะทำตารางการประชุมไปเสนอที่ประชุมวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพ่ือพิจารณาก่อนเวียนแจ้งสมาชิกต่อไป  
 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี 3.1  การติดตามผลการตรวจโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงโดยหน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ตามที่ สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากสมาชิกว่า พบปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติต่ออายุหนังสือรับรองสินค้าอาหารสัตวโ์ดย
หน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคือหนังสือรับรองสินค้าอาหารสัตว์ของสมาชิกฉบับเดิม ได้หมดอายุตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 และสมาชิกได้มีการขอเพิ่ม Scope การรับรองในส่วนที่เป็น Ingredients ใหม่เพิ่มเติม ซึ่งยังรอการอนุมัติ
จากหน่วยงาน GACC 

mailto:tpfa@thaipetfood.org%20เริ่ม
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เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. – 6 ก.ค. 62 หน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาตรวจรับรองโรงงานที่ประสงค์จะ
ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและขยาย Scope โดยมีการสุ่มตรวจ 15 โรงงาน จาก 63 โรงงาน และที่ประชุมมีมติให้สมาคม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและสมาคมผู้ผลิตปลาป่นดูแลการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ 63 โรงงานที่เก่ียวข้องและการเบิกจ่าย 
ทั้งนี้ กรมฯ แจ้งว่าทางการจีนเข้มงวดต่อการจัดเลี้ยงรับรองและกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ซึ่งต้องดูความเหมาะสมหน้างานอีกครั้ง 

26 มิ.ย. 62 สมาคมฯ ได้รับแจ้งจาก สพส. เรื่องการนำส่งเอกสารข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือการส่งออกเพ่ิมเติม และ
ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายจีนกำหนด โดยจัดทำข้อมูลเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ ส่งให้ สพส. ภายในวันที่ 3 
ก.ค. 62 เพ่ือรวบรวมให้ทางการจีน ในวันปิดประชุมที่ 5 ก.ค. 62 นี้ 
 5 ก.ค. 62 กรมฯ จัดประชุมสรุปการตรวจรับรองฯ เฉพาะภาครัฐบาลกับหน่วยงาน GACC พร้อมทั้งเลี้ยงรับรองอาหาร
ค่ำแก่คณะผู้ตรวจและกรมปศุสัตว์ โดยสมาคมฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ด้วย 

23 ก.ค. 62 สมาคมฯ ได้รับแจ้งจาก สพส. ว่าหลังจากการตรวจรับรองโรงงานโดยหน่วยงาน GACC แล้ว ทาง สพส. ได้
ส่งเอกสารให้หน่วยงาน GACC พิจารณาแล้ว คาดว่า GACC ใช้เวลาในการพิจารณา 1 เดือนจึงจะส่งเรื่องกลับมายังกรมปศุสัตว์
เพ่ือดำเนินการแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป 

25 ก.ย. 62 สมาคมฯ สอบถามความคืบหน้าไปยัง สพส. ได้รับแจ้งว่าขณะนี้หน่วยงาน GACC ยังไม่ส่งผลการตรวจ
อย่างเป็นทางการมายังกรมปศุสัตว์ หากมีความคืบหน้า สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

9 ต.ค. 62 สมาคมฯ ได้สอบถามไปยัง สพส.ถึงผลการตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง/ปลาป่น โดยหน่วยงาน 
GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีโรงงานที่ผ่านการตรวจ 29 โรงงาน (เป็นสมาชิก TTIA 10 บริษัท 16 โรงงาน) 
และไม่ผ่านการตรวจ 4 โรงงาน (ไม่มีโรงงานที่เป็นสมาชิก TTIA) ซึ่งทั้ง 29 โรงงาน ที่ผ่านการตรวจจะต้องตรวจสอบข้อมูลใน
เอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง และหากมีการแก้ไข ให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปยังกรมฯ เพื่อให้กรมฯ ส่งเอกสารให้แก่หน่วยงาน 
GACC เสนอชื่อขึ้นเว็ปไซต์ต่อไป 

4 พ.ย. 62 สพส. ได้ส่งข้อมูลแจ้งยืนยันความถูกต้องของทุกโรงงานไปยังหน่วยงาน GACC แล้ว 
 ล่าสุด 15 พ.ย. 62 สมาคมฯ สอบถามความคืบหน้าไปยัง สพส. ได้รับแจ้งว่าขณะนี้หน่วยงาน GACC ยังไม่ส่งผลการ
ตรวจอย่างเป็นทางการมายังกรมปศุสัตว์  ถ้ามีหนังสือตอบกลับมาแล้ว ทาง สพส. จะทำหนังสืออย่างเป็นทางการกลับไปยัง
โรงงานทันที หากมีความคืบหน้า สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ขณะนี้หน่วยงาน GACC ยังไม่ส่งผลการตรวจอย่างเป็นทางการมายังกรมปศุสัตว์ หากมี
ความคืบหน้า สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

วาระท่ี 3.2  ข้อมูลและกฎระเบียบอาหารสัตว์เลี้ยงของสหภาพยุโรป พฤศจิกายน 2562  
ตามท่ีสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ว่าสำนักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอแจ้งกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก 

สรุปดังนี้ 

            1. สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้สาร lanthanate carbonate octahydate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้

กลุ่ม zootechnical additives ที่ช่วยลดการขับฟอสฟอรัสทางปัสสาวะ โดยอนุญาตให้ใช้กับแมวเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่

วันที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2572 ซึ่งกำหนดการใช้สารต่ำสุดไม่เกิน 1 ,500 และสูงสุดไม่เกิน 

7,500 unit of activity/kg ของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) ขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์ สารดังกล่าวเสี่ยงจากการใช้

งาน จึงควรสวมใส่ชุดป้องกันและหลีกเลี่ยงการสูดดม 
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            2. ระเบียบของสหภาพยุโรป ครอบคลุมเรื่อง การขออนุญาตวางจำหน่าย การติดฉลาก การอนุญาตผลิตหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่นำเข้าสหภาพยุโรปและการขึ้นทะเบียน เป็นต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 

            3. สหภาพยุโรปเหน็ชอบให้สาร zinc chelate of methionine sulfate เปน็สารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสาร

เสริมทางโภชนาการ กลุ่มสารประกอบของแร่ธาตุ โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่กฎระเบียบนี้มีผล

บังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2572 สารดังกล่าวเสี่ยงจากการใช้งาน จึงควรสวมใส่ชุดป้องกันและหลีกเลี่ยงการสูดดม 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เวียนอีเมลมาทางสมาคมฯ ว่าสำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ทางสมาคมฯ ได้สรุปสาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับท่าน
สมาชิกTPFA ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 

 

ผู้บันทึก  นายวรพล พัฒนะนุกิจ  เจ้าหน้าที่อาวุโส 

ผู้ตรวจบันทึก นางสาวสุพัตรา  ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ 


